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Gebyrer for 2021 for Jammerbugt Forsyning A/S 
 

Den 8. december 2020 

Gebyrer er gældende for henholdsvis: 

• ”Vandforsyning Langdal Vandværk” 

• ”Spildevand” 

• ”Tømningsordning” 

 

Emne 

 

2020 2021 Bemærkning 

1. Rykker 
 

100 kr. 100 kr. Momsfri 

2. Rykker 
 

100 kr. 100 kr. Momsfri 

Gebyr for oversendelse af  
restancesag til inddrivelses- 
myndighed 
 

100 kr. 100 kr. Momsfri 

Gebyr vedrørende for sen  
aflæsning 
 

105 kr. 105 kr. ekskl. moms 

Rykker for manglende selv 
aflæsning (Skønnet opgørelse) 
 

210 kr. 210 kr. ekskl. moms 

Flytteafregning/fraflytter 
 

180 kr. 180 kr. ekskl. moms 

Gebyr for kopi af opgørelse til 
advokat og mægler eller anden 
part end ejer 
 

105 kr. 105 kr. ekskl. moms 

Gebyr for oprettelse af af- 
betalingsaftale 
 

350 kr. 350 kr. Momsfri 

Rentesats ved for sen betaling 
pt. 
 

8,05 % 8,05 % 
Nationalbankens udlånsrente 
+ 8 % 
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Supplerende gebyrer vedrørende Langdal Vandværk: 

Emne 

 

2020 2021 Bemærkning 

Lukkegebyr 
 

525 kr. 525 kr. Momsfri 

Genåbningsgebyr 
 

1.050 kr. 1.050 kr. ekskl. moms 

Aflæsningsgebyr (Vandværket 
aflæser egne målere) 
 

260 kr. 260 kr. ekskl. moms 

Målerleje ifm. byggevand 
 

275 kr. 275 kr. ekskl. moms 

Depositum ifm. målerleje 
 

500 kr. 500 kr. ekskl. moms 

Afprøvning af vandmåler 
 

Variabel Variabel ekskl. moms  

Kontrolaflæsning af måler 
 

260 kr. 260 kr. ekskl. moms 

Forgæves kørsel ved målerskifte 250 kr. 250 kr. ekskl. moms 
Bistand til at finde stophane 350 kr. pr. time 350 kr. pr. time ekskl. moms 
Pris for udskiftning af frost-
sprunget vandmåler 
 

250 kr. +  
350 kr. pr. time 

250 kr. +  
350 kr. pr. time 

ekskl. moms 

Gebyr for behandling af vand-
spildssager 

400 kr. 400 kr. ekskl. moms 

 

 

Generelt foretages der oprunding af gebyrtaksterne til nærmeste hele kr. i forbindelse 
med de årlige pristalsreguleringer. 

 

Gebyrer træder i kraft pr. 1. januar 2021. 

 

 

Takstbladet er godkendt af Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S 

den 8. december 2020 


